
FAGMØTE HOPP 2021  
10. JUNI  
  
  
AVHOLDT VIA TEAMS  
PÅ ULLEVAAL STADION: Ståle Villumstad, Alf Tore Haug, Tore Øvregård, Steinar Bjerkmann  
Øvrige via Teams. Totalt var 53 med.  
  
  
Ståle Villumstad innledet fagmøtet med å gå gjennom agendaen for fagmøte hopp våren 2021.  
  
  
OPPROP:  
HK  
Alf Tore Haug  
Kristian Brenden  
Anniken Mork  
Jon Ola Skrutvold  
Anette Sagen – ikke til stede  
Christian Inngjerdingen – ikke til stede  
  
  
KRETSENE  
Agder – Trond Sandberg  
Akershus – Erlend Munkeby  
Buskerud – Magne Kleven  
Finnmark – Per Oskar Andersen  
Hedmark – Halvor Midtsundstad  
Hordaland – Magne Sørestrand  
Møre og Romsdal – Carl Gunnar Orset (Per Skoglund deltok)  
Nordland – Trond Jøran Pedersen  
Nord-Trøndelag - Tore Kristian Svendsen  
Oppland – May Kristin Lønseth  
Oslo – Hege Furfjord  
Østfold - Tom Andre Brenna  
Sogn og Fjordane – Jon Ove Lomheim - Ikke til stede  
Sør-Trøndelag - Narve Jostein Langmo  
Troms – Jan Eivind Pettersen – ikke til stede  
Vestfold og Telemark - Bjørnar Pettersen  
  
  
Valg møteleder: Alf Tore Haug foreslått.  
Valgt.  
  
Valg referent: Steinar Bjerkmann foreslått.  
Valgt.  
  
  
Møteleder Alf Tore Haug innleder med å ønske alle velkommen.  
Alle her betyr mye, det er vi glade for. Andre fagmøte som arrangeres via Teams.  
Er det innvendinger til agenda? Det var det ikke.  



  
Det er ikke kommet innkommende forslag, men åpner for eventuelt.  
Bruk chatten til å komme med innspill.  
  
  
BREDDE OG REKRUTTERING  
Tore Øvregård, utviklingsansvarlig NSF hopp, med redegjørelse til Fagmøtet.  
Viser undersøkelse, tar nedgang i antall hoppere veldig alvorlig.  
2222 hoppere var feilregistrert.  
Storsamling 2020 ble avlyst. Kollenhopp/Trønderhopp arrangerte lokale samlinger umiddelbart.  
Var mange lokale samlinger. De er ekstremt viktige, og det blir arrangerte mange også i 2021, men 
savner litt det å gå sammen med landslagsutøvere daglig.  
Ønsker å ha faste kontaktpunkter ute i landet, som kan stå for samlinger sammen med teamene.  
Spesielt 11 til 16 år har hatt et vanskelig år.  
Fått beskjed om at det er behov for 350 par med hoppski, flere kretser har ikke meldt inn ønsker.  
Vi fortsetter suksessen med webinarer.  
  
HOPPKOMITEEN  
Alf Tore Haug redegjorde for hvordan HK jobber og tenker rundt rekruttering.  
Skistyret har vedtatt en ambisiøs plan om å legge mer vekt på rekruttering.  
Alle tiltak for rekruttering er viktige, ønsker flere glade barn og folk som liker å drive med hopp.  
NSF setter i gang en ekstraordinær satsing for å øke rekrutteringen.  
Skiutviklere blir ansatt, samarbeid kretser og forbundet. De skal drive rekruttering til skiidretten (alle 
grener).  
HK er litt skeptisk, men bruker du millioner på rekruttering kan ikke vi stå i veien.  
Min oppfordring er at dere følger opp skiutvikleren. Sørg for at hopp også står på agendaen, ikke 
bare dobbeltdans eller skifte rytme i motbakkene.  
Det er avholdt 38 møter i tingperioden (tre år). Vi har hatt rekruttering på agendaen i hvert eneste 
møte.  
Vi må profesjonalisere litt, lokale koordinatorer er et område jeg håper vi får finansiering til sammen 
med regionale og kretsvise initiativ. Oppfordrer til å drive rekruttanlegg. Vi ser at mange har 90 
meter klart, mens rekruttbakkene først er på plass etter nyttår. Vi må ha aktivitet som varer mer enn 
1-2 måneder på vinteren.  
Lage markedsplan for rekruttering, budskap, tiltak, synlighet i media.  
  
KRETSENE  
14 kretser ønsker å komme med sine tanker.  
  
Agder Trond Sandberg  
Veldig godt å høre hva Alf Tore Haug sa, musikk i mine ører. Mye av det du sier, er det vi 
jobber utifra. Vi har tre kriterier i vår plan: Felleskap og glede, forutsigbarhet. Alternative aktivitet. 
Involvere foreldrene er viktig. Rekruttsamlingsprogram ett år fram i tid. Samling hver måned hele 
året unntatt juli. Foreldrene vet når det er samling og kan legge opp jobb/ferier etter det. Avhengig 
av ildsjelene, få mammaer og pappaer og alle sammen til å få tilhørighet. Vi som krets skal være med 
å hjelpe på tvers av alle klubber.  
  
Akershus/Østfold/Oslo – Erlend Munkeby  
Samarbeid mellom tre skikretser. Det er bare blitt slik, for vi møtes hele tiden i bakkene vi holder på 
i. Mer og mer formelt samarbeid. Årshjul: Vårmøter/koordinering 
arrangement. Kollenhoppuka erstatter storsamling i juni. Eget KM, både hopp og kombinert. 
Sommerhoppskole i august i Midtstulia. Cup hver onsdag i september. Hoppskole og Høstspretten i 
Granskollen. Telenorkarussel hver onsdag i januar. Hoppskole rundt om i klubbene. Gjennom 



vinteren er det renn i regionen hver helg. Ukentlige treninger. Renn koordineres på høstmøtet. 
Klubbesøk gjennom hele året.  
  
Buskerud – Magne Kleven  
Vi starter med samling i Vikersund midt i juni. Knut Jokerud Strand har vært hovedansvarlig sammen 
med Vikersund. FTV stiller med trenere. 45 påmeldte utøvere. Det fine med Vikersund er at du har 
alle muligheter med mat og overnatting. Kjempeopplegg. Vi er åpne for flere samlinger i Buskerud. 
Hadde LO ungdomssamling i fjor høst. Kjøres flere hoppskoler rundt om. Ikke kjemperekruttering, 
håper på mer profesjonelt opplegg – flere klubber sliter.  
  
Finnmark – Per Oskar Andersen  
Nestleder Finnmark skikrets, egentlig langrennmann. Vår komiteleder hopp døde i vinter. Vi har per i 
dag ingen hoppkomite på plass i kretsen. Vi hadde fem aktive hoppere i 19/20-sesongen, minst en av 
dem har lagt opp. Anna Odine Strøm er vår utøver på A-landslagsnivå. Våre hoppere trener og 
studerer sørover i Norge. Tre klubber har meldt inn aktivitet: Alta, Nordlys og Sandnes i Kirkenes. Vi 
har nesten ingen rekruttering eller aktivitet de siste sesongene. Hoppbakkene er ikke i bruk, 
kjempestore utfordringer i rekruttering. Det første kretsen må få på plass er å finne en leder for HK i 
Finnmark. Det er ikke planlagt noen aktiviteter.  
Alf Tore Haug: Ønsker å kondolere når en hoppentusiast går bort. Jeg ønsker å sende ballen tilbake til 
Finnmark. Skikretsen har stolte tradisjoner, høyt internasjonalt nivå lenge – jeg har selv hoppet etter 
Wirkola. Oppfordrer dere til å legge vekt på hopp. Langrenn alene er ikke dit NSF, hopp eller langrenn 
vil, vi ønsker allsidig aktivitet.  
  
Hedmark – Halvor Midtsunstad   
Situasjonen i Hedmark er ikke helsvart, og bedre enn i Finnmark, men vi har en jevn nedgang. Når vi 
ser medlemstall i Hedmark hopp så går de ned sist 10 og 20 år. Færre deltakere på kretsrenn. Vi 
klarte ikke stille lag i NM for første gang. Det er ikke mange år siden vi hadde første- og andrelag i 
samme NM. Det er alvorlig nedgang. Vi må ta tak i det å få flere til å hoppe på ski. Flere må sendes 
utfor i en liten hoppbakke. Vi skal gi flere barn muligheter til å sette utfor i bakken og føle mestring 
og glede. Ambisiøst mål om å skape 20 nye K5-bakker i Hedmark i løpet av få år, gjerne i nærheten av 
skoler og andre steder der barn leker. Vi har mange store anlegg, men rekrutterer ikke godt nok. Det 
er de små bakkene som rekrutterer, som Trysil og Vallset. Vil ha mer av det. Ser positive signaler. 
Små miljøer vokser. Alvdal har aktivitet igjen i tillegg til Solan. Vi håper R-tallet blir høyt der. Rena 
håper å få i stand sine småbakker. Våler har fått på plass småbakker. Merket at korona har vært en 
større utfordring for kretsen enn vi var klar over, spesielt 2020-sesongen ble vanskelig med lite snø 
og dårlige forhold, men da det ble senvinter, ble ting nedstengt. Mange klubber melder om at de 
mister unge utøvere som ikke er kommet tilbake. Skulle sette i gang store rekrutteringsprosjekter i 
vinter, men fikk kjepper i hjula gang på gang. Flere viktige samlinger.   
  
Hordaland – Magne Sørestrand   
Vi har de tre siste årene jobbet med å få plass basis-skileik anlegg mange steder i kretsen. Bruker 
konsekvent hoppleik som et begrep. Fått inn 290.000 via sponsorer som delt ut til de ulike 
anleggene. Ønsker å kjøpe brukt plast. Har satset veldig på kandaharbindinger til ski som vi låner ut. 
Veldig god aktivitet i anleggene de siste årene, som i Framnes, Sjuseter, Gullbotten og Seljestad. Vi 
har utfordringer med snø, men det er blitt kjempeaktivitet i Bergen. Snøproduksjon under 
planlegging. Får vi kjøpt plast, har vi flere sommeranlegg. Vi har fått inn brukt kunstgress som brukes 
på sletta. Fått gratis dekke. Vi har fått i gang foreldre- og besteforeldregrupper. Vellykket samling 
på Vikefjellet med besøk fra NSF. Det vil vi gjenta neste år, håper på samling i mai 22.  
  
Møre og Romsdal – Per Skoglund  
I Møre og Romsdal har vi tre anlegg, Molde, Stordal og Ålesund. Der har det vært aktivitet i vinter. I 
Molde ser vi økning i aktivitet, og det må vi takket koronaen for. Unge fikk ikke bedrive 



innendørsaktivitet, men kom til hoppbakken og hadde mye moro. Har utfordringer med snø. Det er 
sjelden en hel vinter med gode snøforhold. Dabber av når snøen forsvinner, vanskelig å få barna 
tilbake. Får hjelp fra Tore og Rune i NSF-regi. Stordal har hatt en liten gruppe med hoppere som har 
hatt aktivitet, men de har slitt med lite snø. Ålesund har hatt utfordringer. De måtte stoppe da det 
kom snø, for de ønsker ikke snø. Ikke helårsanlegg plast. I tillegg skapte korona utfordringer, fikk ikke 
reise ut av kommunen. Prøvde samarbeid med friluftsbarnehage, og de tok turen til hoppbakken – 30 
barn som fikk prøve seg i hoppbakken. Kanskje kan det gjøre at de kommer tilbake.  
  
Nordland – Trond Jøran Pedersen  
Mye bra. Vi er glade i en idrett som er blitt veldig spesiell. Krever mye av anlegg og utstyr. Hele Nord-
Norge har vært en svart del av Norge når det gjelder helårsanlegg. Nå gjør vi det i Mo i Rana, 30 år 
for sent. Anlegg til 60 millioner ferdig i august. Kretsen har gjort lite rundt samlet rekrutteringsarbeid. 
To aktive miljøer, Mosjøen og Mo i Rana. Rekrutteringen er ikke veldig stor, men Rana har en 20-30 
per år, men der frafallet er stort år til år. Vi har hoppet fire uker totalt i våre anlegg de siste årene. Da 
er det lett å finne på andre ting. Foreldremassen har knapt hoppet selv. Kunnskapen og interessen er 
ikke det den var. Må læres på nytt. Stopper når vi ikke får hoppet på vintertid. Ser fram til Fageråsen 
blir klar. Skal hoppes i høst og deretter på snø gjennom vinteren. Vil øke rekrutteringen. Mosjøen har 
laget seg et skileik-anlegg bynært, men ikke fått dem opp i hoppanlegget. Gjenstår å ta steget. Da må 
foreldrene kjøre mer, og det er en utfordring. Ser lyst på tiden framover. Vi trenger mer fra NSF når 
det gjelder toppidrettstilbud i skolesammenheng. Mange sender dessverre 15-åringene ut. Drar de ut 
som 15-åringer, blir de borte i 10-15 år og skaper sine relasjoner andre steder og kommer ofte ikke 
hjem.  
  
  
Nord-Trøndelag - Tore Svendsen  
I Nord-Trøndelag sliter vi med rekruttering, spesielt frafall i 12-årsalderen. Få hoppere 13 år og 
hoppere. Det vi jobber med på alle møter i HK er rekruttering. Det viktigste å rekruttere er 
foreldrene. Barna vil hoppe, men noen må kjøre dem. Hvordan skal vi markedsføre oss? Vi gikk litt 
bakover i tid og laget en fargerik plakat og distribuert ut til klubbene. Det har resultert i bra tilvekst. 
Vi bruker den mobile bakken vi har og setter opp sommer og vinter på arrangement, også i 
barnehager. Den er populær og får barn interessert i skihoppingen. Vi har sju hoppanlegg, og hatt 
tidenes vinter i alle anlegg. Vi må takke koronaen for at vi har doblet antall utøvere ii vinter. Det har 
230 hoppere i aksjon, 80 av dem jenter. Dessverre få over 13 år. Satser på en samling hver måned, 
men vanskelig å skape stort engasjement når det kommer 4-5 stykker.   
  
Oppland – May Kristin Lønseth  
Har planer om samlinger. Ønsker å lage kalender som Agder med ulike aktiviteter på ulike plasser og 
klubber. Jobber videre med dette i høst. Hoppskolene våre har hatt ganske bra oppslutning tross 
korona. Tallet på aktive er ganske stabilt i yngre klasser. Vil satse videre på hoppskoler. Samarbeid 
mellom klubbene, for å få flere deltakere i renn. Vi glipper litt mellom de minst og fram til 12-14 år, 
mister noen på veien. Mulighet til å hospitere på Team Oppland og samarbeid med NTG. Terminliste 
sammen med Hedmark, som er veldig positivt. Større nettverk og flere renn, spesielt viktig på 
kvinnesiden hvor det er færre aktive. Hatt samlinger ifm. Kretsrenn, men ikke vært mulig nå. Vil ha i 
gang det. Foreldrerekruttering viktig. Kjøpt inn vester med “jeg hjelper deg”-tekst.  
  
Sør-Trøndelag - Narve Jostein Langmo  
I komiteen har vi jobbet med rekruttering spesielt de siste to årene. Mye snakk, viktig med handling. 
Satt oss mål. Mer aktivitet i rekruttsenteret i Granåsen og klubbene. Begynt å kjøpe inn utstyrspakker 
fra NSF. Man har fått i gang aktivitet i Knyken og Mellia. Klubbene er motoren for å få mer aktivitet i 
kretsen. Fokus på at foreldrene ikke skal slite seg ut på dugnad. Anleggene er blitt mer lettdrevne og 
da blir det mer positivt for dem å komme på trening og aktivitet. Årlige hoppskoler. Treningsaktivitet 
i fire anlegg. Har flyttet utstyr fra Granåsen til rekruttsenteret. Vil trekke fram RAW AIR stars, vært en 



knallsuksess. Selv uten RAW AIR i Granåsen, trakk vi over 80 deltakere fra hele Trøndelag. Prøvde oss 
på trøndersk hoppuke, men koronaen stoppet oss. Det er et viktig arrangement for å gi et godt 
renntilbud til dem mellom 12 og 16 år - vil helst ha landsrenn. Har vært mange klubbrenn under 
korona. Skiutvikler nylig ansatt. Skal profilere hopp som aktivitet. Mål: Synliggjøre oss og aktiviteten 
mer, flere små anlegg nær skolene. Positiv trend, håper å fortsette den trenden.  
  
Vestfold og Telemark - Bjørnar Pettersen  
Vi har en helårsbakke. Bor du i utkantstrøk, bruker du 1 time. Vi har hatt grei aktivitet i vinter i de 
klubbene som har vinteranlegg, Botne, Hof og Skien. Stor aktivitet på hoppskolene til tross for 
korona. Ungene vil ut på ski, og foreldrene er glade for å se mestringsfølelse og alt det der. Frafallet 
blir større når man må kjøre langt til bakke. Fra 12 til 16 år sitter vi igjen med åtte aktive hoppere i 
kretsen. Det er første gang vi ikke har klart å stille i Solan med 12-åringene. Det er ikke greit. Må få 
plast i vinterbakkene våre.   
  
JON OLA SKRUTVOLD: - Veldig glad for kretsenes bidrag. Er sommerskolene viktigere 
rekrutteringsarena enn vinterskolene, lettere å skape aktivitet blant foreldrene i plussgrader. Kunne 
man undersøke om hoppskole/skileik om sommeren lokker med seg flere.   
MAGNE SØRESTRAND: - God erfaring å få foreldrene med i aktiviteten.   
ERLEND MUNKEBY: - Fundamentet her blir lagt under det vi kaller Sommerhoppskolen, vår viktigste 
rekrutteringsarena. Uke 31 og 32 i august. De som ikke har hoppet før, men er med på skolen, ja de 
blir med videre. Ferdig rekruttert til vinteren. Gode erfaringer med å rekruttere om sommeren.  
ALF TORE HAUG: - Takk for alle gode innspill og bidrag. Fortsett diskusjonen etter fagmøtet. Vi skal 
klare å snu det som måtte være en negativ utvikling. Håper Finnmark vinner presentasjonen neste 
gang.  
  
VALG  
Leder i valgkomiteen: Ann-Kristin Sætre.  
Odd Rolland, Narve Jostein Langmo og Ann-Kristin Sætre har vært med i valgkomiteen.  
Arbeidet startet i 2019, utsettelser pga korona.  
Bente-Lill Romøren og Leif Lippestad ønsket seg ut av HK høsten 2020.  
Det er lagt vekk på geografi, samt fange opp alle nivåer i hoppsporten.  
  
Innstilling:  
Leder: Alf Tore Haug (gjenvalg)  
Nestleder: Kristian Brenden (gjenvalg)  
  
Medlemmer:   
Anniken Mork (gjenvalg)  
Per Bergerud (ny)  
Stine Korsen (ny)  
Jonas Sloth Sandell (ny)  
  
Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon.  
  
Sætre: Oppfordrer ny valgkomiteen til å hensynta slik at man får kjønnsbalanse leder/nestleder. Var 
ikke mulig denne gang pga jobbsituasjon og medlem som gikk ut av komiteen.  
  
Ny valgkomite:  
Gerd Kristiansen (Tromsø Skiklub, Troms) og Jon Inge Kjørum (Furnes Skiløperforening, Hedmark) 
foreslått som medlemmer, mens Narve Jostein Langmo (Fjellørnen, Sør-Trøndelag) foreslås som 
leder.  
  



Vedtak: Foreslåtte kandidater ble vedtatt ved akklamasjon.  
  
Alt Tore Haug:  
Først vil jeg takke valgkomiteen. Dere har gjort en grundig jobb. Personlig vil jeg takke dem som går 
ut av komiteen: Skrutvold, Sagen og Inngjerdingen. Det har vært en fornøyelse å jobbe med dere, 
selv om vi ikke har møttes på over 1 år. Samtlige møter har vært på Teams, håper vi snaret sees i 
hoppbakken. Vil og takke for tilliten personlig samt ønske tre nye medlemmer velkommen. Dette blir 
veldig spennende.   
  
  
Ståle Villumstad med sesonginformasjon  
Årsresultat hop viser 2 MNOK i tråd med budsjett for 2020  
Vi bidro delvis til koronatapet som skjedde i NSF samt betalt tilbake gjeld  
God innsats i administrasjonen og sterk støtte hos frivillige  
Gjenstår gjeld på 1,3 millioner kroner  
Økonomien er fortsatt krevende, stramt budsjett resten av 2021  
Merkostnader korona er cirka 2MNOK  
  
Kretsene oppfordres til å involvere anleggsansvarlige ifm. anleggsplan  
God kontroll over ønsker i kretsene, men bevisst strategi legges i anleggsplan  
Viktig at hoppanlegg synliggjøres  
  
Videre informasjon om utstyrsregler, nasjonale renn, deltakelse 15/16-åringer  
Se egen foil om forslag til endringer/retningslinjer.  
  
Forslag regelendring NC: Utstyrsregler  
• FIS utstyrsreglement følges i nasjonale renn  
• Oppdaterte regler for dresser og pads gjelder for alle fra nå  
  
Vedtak: Regelendring NC vedtatt.  
  
Forslag regelendring NC: Utstyrsregler  
• Ny regel med 0 cm ekstra i omkrets 5 cm under og over beltet gjelder som prøveordning i FIS i 
sommer, og vedtas ev. på høstmøte for vinteren  
  
Vedtak: Forslag vurderes på høstmøte (for vinteren).  
  
Forslag endring retningslinjer NC - Nåværende  
NC deltagelse for 15/16-årsutøvere  
DELTAGELSE I NORGESCUP FOR ALDERSBESTEMTE UTØVERE  
Utøver som er vurdert til å beherske bakkestørrelsen, og som fyller 15 år ila. året sesongen starter 
(altså 16-årskullet), kan delta i 1 NC rennhelg sommer og inntil 2 NC rennhelger vinter.  (Gjelder 
normale rennhelger med 2 renn, ikke tourer). Deltagelse i NC skal ikke være i konflikt med deltagelse 
i regionalt renntilbud. Som for alle andre utøvere som skal delta i NorgesCup, anbefales det å 
gjennomføre e-læringen på Ren Utøver.  
  
Vedtak: Regelendring NC vedtatt.  
  
Forslag endring retningslinjer NC - ny  
NC deltagelse for 15/16-årsutøvere  
DELTAGELSE I NORGESCUP FOR ALDERSBESTEMTE UTØVERE  



Aldersbestemt utøver som av teamtrener er vurdert til å beherske bakkestørrelsen og at det er 
hensiktsmessig for utviklingen kan delta i NorgesCup forutsatt at:  
• Deltagelse i NC ikke er i konflikt med deltagelse i regionalt eller nasjonalt renntilbud for 
aldersklassen. Da skal man delta i aldersbestemt renn.  
• Utøver må være i 15- eller 16-årsklassen.  
• Utøver fra 15-årsklassen kan delta på inntil i 1 NC rennhelg sommer og 2 NC rennhelger vinter.  
• Utøvere fra 15- og 16-årsklassen bør hoppe 80% av lengden til vinneren av utviklingsnivå i samme 
renn (Om vinner hopper 95 m, bør man hoppe 76 meter).  
• Utøvere som skal delta i NorgesCup, skal gjennomføre e-læringen på Ren Utøver.  
  
Vedtak: Regelendring NC vedtatt.  

  
  
Trond Jøran Pedersen: Savner nasjonal cup  
Villumstad: Vi prøver å få liv i de nasjonale rennene vi ønsker å prioritere, videre understøtter vi 
regionale tiltak som youth raw air. Jeg tror ikke det blir noen sammenlagt cup på nasjonalt nivå for 
denne gruppa, men renntilbud håper vi å styrke.  
Kristian Brenden: Viktig at dette blir praktisert slik at de som ikke er kommet så langt i 
utviklingsstigen får et tilbud. Har vi ikke renn i 60 meter, blir kanskje ikke rennene preparert i det 
hele tatt. Enkelte renn har marginalt med deltakere, blir 15 og 16-åringene borte, kanskje ikke tilbud 
for de yngre heller.   
Haug: HK og administrasjonen ønsker å bedre renntilbud for 15 og 16 år. Regionalt løft og noen 
nasjonale, men ingen RC-cup som Pedersen antydet. Må ha bedre renntilbud enn i fjor. Da trenger 
hjelp fra alle dere i kretsen.  
Pedersen: RC cup ikke mitt ønske, men at de aktive møtes og skaper relasjoner.  
  
  
Clas Brede Bråthen:  
Sjelden hatt mer krevende betingelser enn sist sesong. Heldig at vi har en gjeng som snur alle steiner. 
Kanskje tidenes beste hoppsesong. Jeg må uttrykke bekymring over at vi ikke ser ut til å få på plass 
satsing på de nest beste herrehopperne, som har gitt stor suksess tidligere. Ekstremt dedikerte og 
lojale medarbeidere. Takk til teamene som hjalp oss til å delta på kontinentalcup på ok nivå. Hvordan 
kan vi utvikle modellen for våre nest beste hoppere innen de rammebetingelsene vi har.  
  
Årsberetning tatt til etterretning.  
  
  
Villumstad går gjennom terminlisten for 2021/22-sesongen.  
Viser utkast. Se eget vedlegg. Ingen kommentarer fra fagmøtet.  
  
  
Landslagssjefene Christian Meyer og Alexander Stöckl gikk gjennom Hopplandslaget 2021/22.  
ETT HOPPLANDSLAG  
  
Takk til dere der ute som bidrar, som fra Trond Jøran når bakkene gror til liv i Fageråsen. Fantastisk 
arbeid landet rundt.  
  
Vi er verdens eneste hopplandslag med jenter og gutter. Det er vi stolte over. Vi fører an der. 12 
topptrente utøvere.   



  
Se egen slide.  
  
  
  
Clas Brede Bråthen:  
Det er signaler internasjonalt om at hopp har økt i popularitet gjennom pandemien. Det betyr i 
praksis at vi fortsetter å være den mest populære skiidretten i det internasjonale skiforbundet. Det 
er ganske spesielt, for vi er vel den eneste idretten uten industri i ryggen – lever kun av 
underholdningen vi skaper.  
  
Dessverre ble det en tynn World Cup-kalender for kvinnene, men Bertil Pålsrud har jobbet hardt for 
at vi skal få tidenes beste hoppkalender for kvinnene. Norge blir tatt på alvor i de fleste diskusjoner 
og tas med på råd rundt endringer. Vi er en viktig hoppnasjon internasjonalt.  
  
Toppidretten har Alex og Christian gått gjennom, Ståle har sett på arrangement, mens Tore har vært 
gjennom rekruttering. Vi ser at NSF har lagt fram skremmende frafallstall i antall aktive utøvere. 
Norsk hoppsport har aldri vært nærmere å touche visjonen “Vi vil være verdens viktigste 
hoppnasjon”. Det er takket være alle dere der ute som jobber med hoppsporten hver eneste dag.  
  
Jeg vil takke dere alle.  
  
  
  
Skiutviklere - debatt  
Midtsundstad: Jeg er nysgjerrig på dette rundt skiutviklere. Det høres ut som et fint ord, men jeg 
tenker fort at dette blir mye langrenntreninger eller rare kombinasjonshappeninger det ikke blir så 
mye ut av foruten at det er morsomt der og da. Det konkrete innen grad er mer effektivt innen de vi 
ønsker å rekruttere. Grenutviklerne i hopp, Tore og Rune, reiser rundt og bidrar til utvikling. Jeg har 
tenkt mye på hva vi kunne få til om vi klarte dette i skikretsen – kombinere trener med å være 
utvikler. Har dere tenkt på alternativer til skiutvikler? Hvordan har det fungert i Oppland innen hopp 
med skiutvikler?  
  
Pedersen: Jeg synes det var kloke tanker i Hedmark. En skiutvikler i Nordland er bortkasta penger. Vi 
trenger stimuli, men bør brukes på skigymnas og lokale krefter. Ikke direkte på gren, men gren må 
være svært involvert i utviklingen. Kretsen representerer 80 prosent langrenn, 19 prosent alpint og 
noen få andre.  
  
Brenden: Vi i HK har hatt samme skepsis, men dette med skiutviklere kommer uansett. NSF vil bruke 
penger på dette og mange kretser vil gjøre det samme. Blir bestemt på skitiinget. Når det brukes 
ressurser på det, kan vi velge å la de andre grenene få det, eller velge å bruke dem. I Oppland har vi 
hatt skiutvikler. Våre erfaringer er at dette ikke er folk som kommer av seg selv. Du må være på 
ballen og få tak i dem. Gausdal har gjort det innen hopp og kombinert, og har vært fornøyd, men det 
er et byråkrati knyttet til det. Noen får svar om at de har vært i klubben, selv om de ikke har vært hos 
hoppdelen. Det gir noen muligheter. Jeg liker skileiktanken som en startoppstilling. Det er viktig at 
kretsene er på ballen når det ansettes folk. Vet man ikke forskjell på spretthopp eller sittestilling, 
eller brenner for flere skihoppere, er det dødfødt. Vi i hopp må stille krav til ansettelsene. I tillegg til 
skiutviklere, må det være folk fra hoppmiljøet til stedet for å gi inspirasjon og motivasjon til å få folk 
med videre. Min erfaring er at mange unge synes det er gøy å hoppe når de først får prøve det. Da 
må vi være på plass for å gi dem tilbud. Ta gjerne kontakt med meg for mer kontakt.  
  



Langmo: Jeg er veldig enig med Brenden. Viktig å være på ballen. Kan være skeptisk og ønske oss noe 
annet, men nå kommer dette og vi må bruke muligheten. Jeg fikk nylig mail fra nyansatt skiutvikler. 
Det var en gavepakke for meg å få en person i kretsen å bruke på utviklingen av hopp og 
rekrutteringen. Jeg har ikke soneleder som i langrenn, men nå kan vi nå flere klubber – spesielt de jeg 
ikke når. Vi må være mulighetstenkende. Ikke sitt og se på, men dette er avhengig av at skiutvikleren 
har god kompetanse. Vi har en med variert bakgrunn. Kan ikke se for oss at dette bare blir hoppere i 
rollen.  
  
Øvregård: Til Narve, dere er veldig heldig med å få Ingrid som skiutvikler. Hun er veldig dyktig. Jeg er 
også veldig skeptisk til det nye opplegget med skiutviklere. Det eneste med skileik som har fungert, 
er der hopp har vært involvert. Vært bortkastet med basisturnering der hoppbakker ikke var med.  
  
Haug: Alle med innlegg har uttrykt det samme som HK har uttrykt i skistyret. Det har vært vanskelig å 
føre debatten, for dette er bestemt at “skal være sånn”, men fått støtte til at man skal være spesielt 
oppmerksom på de små idrettene. Jeg tror man har forståelse for dette. Samtidig er det umulig å snu 
beslutningen, og da må hopp være involvert rundt skiutviklerne. Ikke bare den eneste retningen. Vår 
retning er bygd mye på prinsippet som er presentert tidligere i dag: Samlinger, regionale kontakter, 
stimulere miljøene med aktiviteter/renn/skileik. Vi skulle hatt mer midler til å booste utviklingen 
sammen med regionene. Det avgjørende til sjuende og sist er dugnadsånden der ute i Norge, og det 
ser vi gode eksempler på her i kveld. Dette er ikke det eneste vi skal satse på.  
 


